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BİLİM -“ KURGU BİR SANATTIR 
Daha önce kurgu - bilim sözcüğünün bilim - kurgu olarak dü- 

zelülmesi gereğinden söz etmiştim, sevgili okurlar. Gerçekten de 

kurgu - bilim denince, yaşambilim, toplumbilim gibi bir bilim 

dalından söz ediliyormuş düşüncesi gelebilir usa. Oysa bilim - kür- 

gü bilimsel nitelik taşımasına karşın, bir bilim dalı değildir. 

1976 yali Ocak ayının ilk günlerinde İstanbul'da Sinematek Der- 

neğinin düzenlediği bir açık oturumda da bu konuya açıklık ge- 

tirmeye çalışmıştım. Ancak her nedense 16 Ocak 1976 tarihli 

Milliyet Sanat dergisinin 167. sayısında buna ilişkin bir yazıda 

bilim - kurguyu bir bilim dalı olarak nitelendirdiğimi belirtil 

mişti, Şiradi yeri gelmişken le bir kez daha tekzip etmekte 

yarâr görüyorum. Evet, bilim - kurgu bir bilim dalı değildir, 

ama yazarları arasında bilim adamlarını çokluğu bakımından 

yazın türleri arasında başta gelir. Örneğin Isaac Asimov, Arthur 

C. Clarke, Fred Hoyle yazarlıklarinın yanı sıra bilim adamı ola- 

cak da büyük üne kavuşmuş kişilerdir. Yine de bu, bilim . kur 

suyu en iyi biçimde bilim adami yazabilir, anlamına ge:meme- 

tidir. 

1976'da yayınlanan «Uzay Çağış adlı bir radyo programındaki 

açık oturumda da bu konuya değinmiş ve «polisiye romanları 

polislerin yazmasıni bekleyemeyeceğimiz gibi, bilim - kurgu öy 

külerini de bilim adamlarının yazmasını bekleyemeyiz», demiş- 

tim, Nitekim bilim - kurgu yazarı her şeyden önce bir yazardır. 

Bir bilimsel deney üzerine rapor yazmakla, bilim - kurgu öyküsü 

yazmak apayrı birer işlir. Birincisi için salt mantık ve bilgi ye- 

terlidir ama ikincisi için bunların yanı Sifa düşgücü ve öykü 

yazma becerisi de istenir. Bu dört temel öğe olmadan bilim - kur. 

gu yazılamaz. 

Düşgücünü kullanma ve öyküleme uzun alıştırmalar gerektiren 

birer beceri, birer iş, kısacası bir sanat olduğuna göre, bilim - 

kurguyu da bir sanat dalı olarak kabul etmemiz zorunludur, Kı 

sacası, Zühtü Bayar'ın da Antares'in 6. sayısında dediği gibi 

«Bilim « kurgu denilen tür, her şeyden önce bir sanattır. Öyle 

bir sanat ki, bir ayağı bilimle teknolojide, öbür ayağı da este- 

tikte,.3 
» 

— 
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Devriyesi 
Sezar E, ERGİN 

Vakit gece yarisına doğruydu. Karanlıkta bir gölge, Cactus Towh 
.mezâarlığılıda, sessizce mezar taşları arasindan süzüldü. Bu göl- 
genin kimliğini ortaya serecek yeterli ay işığı yoktu o gece. Za- 
ten gündüz bile hiç bir Cactus “Towi sakini onu tanıyamazdı. 
Çünkü bu bölge onların yaşadığı dünyadan başka, apayti bir 
dünyadan geliyordu. Gölge biraz ilerledikten sonra taze bir me- 
zari önünde durdu. Kaynağı belirsiz mavi bir ışık belitdi bir- 
don. Mezar taşına vuran yabansı ışık altında şunlar okunuyor- 
du : 

Adı : İdris Ereten 
Ölüm Tarihi * 21-7-1856 
Doğum Tarihi: o ? 

Gölge, 

- Ölüm tarihi : 21 - 7 - 1856; döğüm tarihi : 12:4-7433, diye 
mırıldandı. 

Sonra pelerini içinden bir kürek çıkararak kazmaya başladı. 
Yarım saat süreyle mezârlıktaki ölüm sessizliğini bozan sâdece 
hafif kürek sesleri oldu. Sesler kesildiğinde gölge, açılan çuku- 
tun içinde bir tabutün üzerine eğilmekteydi. Önce tabutun yan. 
larını yokladı, sohra tabutla kapağın arasına küreğin ucunu 
soktu ve yavaş yavâş Sâpını âşağı doğru bastırdı. O küreğin sa- 
pını basürdikça, kapak da gıcırtı ve iniltiler arasında hafifçe 

o yüksidi.- Ardından son bir zorlamayla kapak yerinden fırladı 
ve yana töprak Zemine düştü. Çukuru aydınlatan o yabansı mavi 
ışık, tabutun içini karanlıkta bırâkmıştı. Gölge hemen oraya diz 
çöktü. ve başinı tabutun içine doğru uzattı. Bir iki dakika sonra 
başını kaldırdığında, dudaklarından şu sözler dökülüyordu : 
— Çok şükür, yaşiyor. 

Gölge zaman yitirmeden yeniden işe koyuldu ve yavaşça tabu- 
tin içinden kefene sarılmış bir cisim çıkarttı. Sonra cebinden 
aldığı bir bığakla kefen bezinin ötesini berisini parçalamaya 
başladı. İşini bitirdiğinde karşısında belden yukarısı çıplak bir 
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adami yâtiyördü. Gölge bü kez adamı sirilayarak çukurdan çıkar- 

di. Yabansi mavi ışık altında bembeyaz gözüken bedeni çuku- 

rün biraz ölesinide yere yerleştirdi ve geri dönüp miszâri kapal 

mak için çalışmaya koy uldu. İçindeki cesedi başkasına kaptıran 

çeri bir süre Sonra eski durumuna dönmüştü. Dışardari bâkıl 

#ında bu mezarin açılmış olduğunu söylemek çok güçtü artık. 

yeniden bedeni sırtladı ve mazarlıktan çıkarak kasabanın 

küzeyine doğru hızlı adımlirla ilerlemeye başladı. Kasabanın 

küzey kesimine yakla iştıklarında ay gökyüzünden silinmek üze- 

reydi. buna karşılık Sört bir rüzgâr ortalığı kasıp kavurmaya 

başlamıştı. Kasabayı geride bırakıp kuzeye giden yola saptığın- 

da gölge, sırtındaki yüke benzer bir başka cismin yakınından 

geçti, Şu farkla ki, bu diğer bönzer yükü taşıyan bir insan de- 

Sil, datağacıydı. O gece gölge geç vakitlere kadar sırtındaki yü: 

kü bilinmeyen bir yere doğru taşıdı durdu. Gün ağardığında 

ortalıkta ikisinden de bir iz kalmamıştı, sadece bir iki yerde ça- 

lara takılmış kefen bezi parçaları yoldan geçenlere bir şeyler 

anlatmak istercesine rüzgâr altında çırpımp duruyorlardı. 

Ereten gözlerini açtığında kendini bembeyaz bir oda içinde bul 

du. Yatağı, daha doğrusu yatırıldığı yer görkemli bir aygıta 

bağlı bir bölme idi. Sonra, bedenine, başına, kollarına ve bacak. 

larına tutturulmuş sayısız kordonlara ilişti gözü. Tüm kordonla- 

tın diğer uçları aygıta bağlanmıştı. O anda İdris işi anlar gibi 

Oldu. Bu aygıt 25. yüzyıl döktorlarının Ousaca «Süziz dedikleri 

robot hastabakıcı idi, O halde... O halde dönmüştü 25. yüzyıla. 

Ama nasıl olmuştu bu iş ? 

Aynı anda aygıtın bir kesimi İdris Ereten'in üzerine doğru iler- 

ledi ve suratına dört karış uzaklıkta durdu. Bu bir televizyon 

alıcı - vericisiydi. Nitekim o anda ekranda zaman denetim bö- 

lüm başkanı Kent'in gülümseyen yüzü belirdi. Başkan Kent, İd- 

riş Ereten'in gerçek bir baba gibi sevdiği ve saydığı bir insan. 

dı; onu görünce İdris'in en ufak bir kuşkusu kalmadı. 

— Geçmiş olsun, İdris. 25. yüzyıla hoş geldin! Suzi, yakında ta- 

“mamen iyileşeceğini söylüyor. Sen nasıl buluyorsun | kendini? 

Bu sayıdaki yazı ve resimlerin yayın n hakkı Antares dergisine 

aittir # 



-- Sağolun başkanım. 25. yüzyıla dönebildiğim için en az sizin 
Kadar ben de mutluyum, Ama bu kordonlar neyin nesi oluyor: 
yoksa yine yitip giderim diye mi korkup bağladırız beni bun- 
lata? le 

vi ; : 

v.s. a ann nlp, ln, mA 3 İde or ETİL, VA İİ a sr m SN NE ARAMAYA. 
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— Meraklanma, İdris, Suzi sana bir süre hastabakıcılık ve da- 

dılık yapacak, Hani bunu hakelmediğini de söyleyemezsin. 

— Eğer beni bir haftada salıvermeye söz verirse, ben de Sü- 

ziye uslu bir hasta olacağıma söz veririm. (Yoksa hiç dinle: 

nem, basarım çimdiği. | 

— Aman sakın ha! Sonra teknisyenlere söylerim, Suzi'ye tokat 

atmasını da öğretirler. 

— Şaka bir yana; beni nasıl buldunuz sorabilir miyim, başka- 

nm? Gregson denilen O canciğer kardeşim de kim oluyor? Hem 

şuanda benim ölmüş... 

— Dur, İdris, dur! Acele etme. Her şeyin sirası var. 

— Özür dilerim, başkanım, izin verirseniz bunları hemen şim: 

di öğrenmek istiyorum. İ 

— Bir zaman devriyesi de sabır nedir bilmezse... Bir dakika, 

İdris!..... Suzi'ye sorduk, olanları şimdi öğrenmende bir sakin- 

ca yokmuş. 

— Sizi dinliyorum, başkanım. 

— Pekâlâ, İdris, sana elimden geldiği kadarı ile durumu açık- 

tayım.. Biliyorsun görev için ayrıldığında her Şey yolunda idi. 

Senin Aztekler devrinde kaldığın süre içinde de durum değiş- 

medi Ancak seni buraya döndürmek isterken olanlar oldu, İd- 

cis, Yo, hayır, ne olduğunu bana sorma, çünkü yamıtlayabilecek 

durumda değilim. Zaten uzmanlar da henüz bu konu üzerinde 

konuşmak istemiyorlar. Anlayabildiğimiz kadarı Şu : Belki bi- 

lirsin, 400 yıldan beri bazı kimseler zaman 
içinde sadece tek doğ. 

cultuda değil, her doğrultuda yolculuk edilebileceğini kanıtlama- 

ya çalışıyorlar. Yani, senin benini anlayacağımız, zaman içinde 

yolculuk ederek dün ve yarından öte bir yere gidebileceğimizi 

savunuyorlar. Bunu da şöyle açıklamaya çalışıyorlar : Bir düz- 

lem içinde bir doğru alalım, örneğin bir x doğrusu, Bu bizim 

zaman doğrumuz olsun. Bu doğru üzerinde her şeyin düzgün 

bir devinimle belli bir yöne doğru ilerlediğini düşünelim. Bu 

zaman doğrusu üzerinde biz örneğin A gibi bir zamanı, şimdi 

ile gösterelim; bunun solunda alacağımız bir B zamanını dün, 

sağında alacağımız bir C zamanıni da yarın olarak kabul edebili- 

riz. Biz elimizdeki zaman makineleri ile AB ve AC yönünde 
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istediğimiz gibi gidip gelebiliyoruz. Âncâk yukardaki tezi sâvu- 
nanlar, bizim üstünde yolculuk ettiğimiz x zamân doğrusundan 
başka ona koşut ve ayni yönde Y, Z gibi sayısız Zaman döğr- 
ları olabileceğini söylüyorlar, Biz, örneğin kendi zaman döğru- 
müz x üzerindeki A'dan, bir başka zaman doğrusu üzerindeki 
E'ye gitmek. istersek AB v& AC doğrultularından âyrı bir doğ- 
tultuda, AE doğrultusunda ilerlememiz gerekir. Bir başka de- 
yişle ne düne, ne de yârına gitmiş oluruz! ama sonuç olatak ken: 
di zaman doğrumuzdân âytılıriz. Bilmem anlatabildim mi ? Ha 
şunu da ekleyeyim, bu tezi savunanlar her zaman doğrusunda 
ayrı birer evren va bu kaşut evrenletde de bizimki gibi koşut 
güneşler ve kKoğut dünyalar olabileceğini söylüyorlar. Yani Y Za- 
man doğrusurdaki E'ye gittiğimizde orada bir koşut dünya bü. 
lacağız demektir bu. 

— Bir dakika, başkanım. Bu koşutluk dalgasi, daha beter kafamı 
karişlırmadan sorayım :- Şu koşut - dün; ya dedikleriniz birbirinin 
aynı.dünyalar mi, yoksa birbirlerinden târklı mi? 

— Güzel bir soru, İdris. Söylendiğine göre bü dünyalar, birbir 
lerinin hemeti hemen eşi. Aria dikkat et, tamamen demiyotüm, 
hemen hömen diyorum. Örneğin bizim dünydmiızda bir zaman 
HEYEİPESİ İdris  Ereten, bir Zaman GENELE bölüm Fen nl 

birer Kent var. Butilari bir bölümünük shdâce kişilikleri veya 
görünüşleri birbirinden fârklıyken, baziları başkân İdris Ereteh, 
devriye Kent, yâ da tekmisyen İdtis Ereten, fizikçi Kent ölabi- 
liyorlar. Neyse şimdi varsayımları bir yana bırakalım, Nerde 
kalmıştık? Ha, evet» özetleyecek olursak şu bizim adınâ Zâ 
man makinesi denilen zımbırtı seni B'den alıp A'ya getireceği 
yerde seni başka bir geçmişe bırakıp, E'den yani bir diğer za 
man doğrusundaki koşut dünyadan bize ikinci bir zaman devri. 
yesi İdris Ereten getirdi. 

— Ee, başkanım. İdris Ereten Il, birincisini aratmadı, sanırım. 
— Sorar mısın, Herif gelir gelmez kaytancılık ve düzenbazlık 
konusunda senden geri kalmadığını kanıtlamak istercesine has- 
ta numarası yapmaya kalkıştı. Tabii, Suzi yutmadı bunu. 
— Âh şu Suzi'nin dudaklarının yerini bir bilsem. 



— İlk kuşkularımız işte o zaman bâşladı. Ardından bir iki gün 

sonra herif Suzi hakkında hiç bir şey bilmediğini ağzından kâ- 

çırında. kuşk ularımız iyice kuvvetlöndi. Anlaşılan geldiği koşut 

Jünyada Suzi daha türelilmemişti, Tabii bu olay İdris Ersten 

İlnin de gözünü açı. Bu dütyadan olmadığını, bir bâşka İdris 

Ereten'in de varolabileceğini düşünmüş olmalı, Korkunç ger- 

“çek karşısında ussal dengesi de etkilendi kuşkusuz. Bir dünya- 

da iki İdris Ereten'in fazla olduğunu ve bünun kendi çıkarlari- 

na ayları olacağını hesaplamış olacak ki, seni ortadan kaldır 

mayı tasarladı, 

— Anlıyorum, zaman makinesi falân kullanmadan kısa yoldan 

— benimi dünyamı değiştirmek istedi demek istiyorsunuz. 

— Onun gibi bir şey, Ama bu iş için önce seni bulması gere- 

kirdi. Benden sözde birtakım kişisel çalışmalar için izin istedi. 

Ben de verdim, tabii, Bu arada onu iyice göz hapsine aldık. 

Böylece eski devirlere beş on gezi yaplı. Senin son yolculuğun- 

da geçmişte bir yerde takılıp kaldığını anlamış olmalı, Kimbi- 

lir, belki de senin takılıp geri dönemediğin zamana, o kendi ko- 

şut dünyasında görevli olarak gönderilmişti. Her neyse, bir gün 

bir de baktık kovboy giysileri ve donatimi ile gittiği yolculuktan 

seninki don gömlekle dönüyor. Ne olduğunu sorduğumuzda, bir 

soyguncunun saldırısına uğradığını söyledi. Evet, İdris, biz de 

senin gibi öyle sırıtmıştık, amâ anlaşılan bu olay önün onuru- 

na dokunmuşlu. Aynı zamana ikinci bir yolculuk yaptı ve ol 

dan sonra başka zamana gitmez oldu, Sonuçta bu bizim dikkati. 

mizi çekti ve biz de aynı zamana başka bir devriye gönderdik. 

Ve işte o zaman onu kollayarak, senin izini bulduk. Onun seni 

nasıl bulduğunu ise hâlâ anlayamadık, 6 başka. 

— Ben biliyorum galiba. 

— Ha, ne dedin ? 

— Yok bir şey. Sonra açıklarım. Siz şimdi niye beni hemen kur- 

tarmadınız, onu söyleyin. 

— Biz de önce öyle düşünmüştük, ama sonra bundan cayıp 

olayların gelişmesini beklemeye karar verdik, İyi ki, öyle yap- 

nuşız. İdris Ereten JI son yolculuğuna çıkmadan önce silâhında- 

ki kurşunları inceledik. Bir de baktık ki kurşunların hepsi ger- 

— 
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ok : bilirsin görev sırasında adâim öldürmek en büyük suçtur. 
Eski devirlere götürülen silâhlar da bu yüzden göz boyayicı 
zararsız Şe eylerdir, Silâhtaki kurşunların gerçek Kurşunlar öldü. 

öünü görünce, hetifin bir takım dolaplar peşinde koştuğunu an- 

ladık. Kendimize göre bir plân hazirladık biz de. Ve tabancasına 

gerçek kurşunlar yerine insanı sâdece bayıltıp ölü süsü verme- 

ye yarayan enjektörler yerleştirdik, Belki duymuşsundur, buna 

bonzör enjektörleri geçmiş yüzyıllarda avcılar, şimdi soyu 

tükenmiş olan yabanıl hayvanlari canlı yakalamak için kulla- 

urlardı. 

— Süzi'nin elinden kurtulur kurtulmaz ilk işim hayvanlari ko- 
ruma derneğine yazılmak olacak, inanın. 

-- Merak elme, biz seni onlardan dâha iyi koruruz. Evet, Re 

diyordum. Böylece söninki hiç bir şeyden kuşkulanmadı. Ve 

sonuçta bizim plân uygulanmiş oldu. Tabii bu arada senin bu 
kâdar erken gömüleceğin hesapta yoktu. Peşbeşe sıkılan düz” 

mace kurşünlar, yani enjektörlerin etkisi uzun sürmüş olmalı, 

-- Âldırmayın, başkanım, önce postum, sonra Uykum delinmiş 

ne farkeder. Tanrı beterinden saklasın ! 
— Ve böylede işin sonuna geliyoruz. Sen gömüldükten bir sü- 

re sönra, gönderdiğimiz devriye, gece yârısi mezarını (kâzip 

seni oradan kurtardı ve buraya getirdi. 

-- Peki, başkanım, İdris Erâten 1 ne oldü ? 

— Ne yazık ki, plânın o yönü aksadı. Onu da bir punduna geti- 

rip buraya vollamayı tasarlıyorduk. Ama, zavallı kendi kıyası- 
ni kurbanı oldu. Senin silâhsiz olarak vurulduğunu gören kâ- 

saba halkı galeyâna gelip, onu yakaladı ve linç etti. Başka öğ- 
renmAak istediğin var mu, İdris ? 

— Sâğolun, başkanim. Son bir soru daha size: Gregson veya 
sizin deyiminizle İdris Ereten Il, soyulduğunu söyleyerek dön- 
düğünde, yanındâ o söylediklerinizden başka bir şey (getirmiş 

miydi ? 
— Bu sorundan pek bir şey anlamadım, doğrusu, Ama yanıl 
mıyorsam teknisyenlerden biri daha sonra kolunda bileziğe ben. 
zer bir şey gördüğünü söylemişti. Don gömlek ama tabancasıy 
la birlikte dönmüş olması daha çok ilgimizi çekmişti o zaman- 
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lar. Yoksâ düşündüğün bir şey'mi var senin, İdris? Çıkar ağ- 
zından şu baklayi ! 

— Şey.. Az önce, görev sırasında en büyük Suç adanı öldür. 
moktir demiştiniz, başkanım, Peki ya, adam soymak ?. 

— Sen benden iyi bilirsin bunu, İdris. Bu dâ çok ağır bir süç. 
— Hapı yuttum, desenize. İdris Ereten İl'yi soyan bendim çün: 
kü, 

— Ne dedin ? Sen mi ? Olamaz..; inanainani buna. 

— İnanmanız gerek. Dönüşte beraberinde getirdiği bileziği giy- 
silerine karşılık ben bırakmıştım ona, Ama kendi kendimi SOY- 
muş. olduğum düşünülürse belki cezadan kurtülurum, ne der- 
siniz ? 

— Evet; şey... belki, Bu durumda soyanın da, soyulanın da sen 
olduğunu kabul edebiliriz, saniyorümi. 

— Öyleyse, soygunculuk suçundan yargılayamazsınız beni, 

— Dur bakalım İdris, öyle hemen sevinme! Seni bir suçtan 
yargılayabiliriz hâlâ, 

— Hangi suçtan ? 

Başkan Kent soruyu anlamamış gibi. göründü. Gözleri ekranda 
—.. bir li ven 

iris. Salli yin 8 görüşürüz. 

— Bir dakika, başkanım. Şu son sorumu yanıtlamadınız hâlâ, 

suçum neymiş ? 

— Söylersem rahatlayacak mısın ? 
— Evet. 

— Ben pek sanmıyorum ya. Hadi neyse. Görev başında striptiz 
yapmak suçu ile yargılanacaksın. Hoşça kal | 

Karşısındaki ekran kararırken İdris son bir kez başkan Kent- 
in gülümseyen yüzüne baktı, İlk olarak başkanın şaka yapıp yap- 
madığı konusunda bir küşku vardı içinde, 

e 
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Na dişç adi di, Mustafa YELKENLİ 

soğuğa, tipiye karşı mağarasından çıkamayan zavallı bir hây- 
vandan ne farkımız var, diye düşündü yemek yerken. Hayvaniri 

bi gün dışarı çıkıp güneşte ısınma umudu var. Ya benim? Bu 
maği rada düşüncelerimi allak bullak eden bir neden var. Gü- 

neşi bir görsem, her şey bitecek, rahatlayacağıma eminim. Ye- 

sil otlarda çocuklar gibi koşmak, güneşe bakmak kör olurcası- 
ha... 

Düsünmek yemek yemesini engelliyordu sanki. Su içti, Sonra ça- 

talı aldı eline. Ekmeği çiğnedi ağzında, yuttu. Kendine vetilen 

buyruğu yerine getiren basit bir robottan başka bir şey değil 

gibiydi. Su içti tekrar, sonra ekmek aldı anlamsız bir tavırla. 
Yemek yemiyor, zorunlu bir buyruğu yerine getiriyordu sanki. 

Çöx eski olmayan anılarını o anımsadı. İlki, oğlunun (üçüncü 
yaş gününde armağan olatak bol resimli, yazısız kitabı verir- 

ken oğlumun sorusu idi. Açık havada kuzularını, keçilerini otla- 

tan küçük bir çoban resmi vardı. Çocukken dedesinin kendisine 

anlattığı gibi güneş kırmızı renkte gülümser gibi gökteydi. Oğ- 

luna kitâp seçerkeh, elinde olmaksızın yirminci yüzyılın doğasını, 

ükelliğini içörei bu kitabı satın almıştı. Güneşi sormuştu oğlu, 

Bilmiyordu ki. Oysa kitapta ne çok resim vardı sorulacak, ken- 

disinin rahatça yanıtlayabileceği. Önce içinden, güneş, demişti. 
3ir tuhaf olmuştu o an. Oğluna gülümseyerek, d 

—- Bu güneş !., diye yahıtlamıştı. 

- Bu güneş şimdi nerde babacığım ? 

Aniden kendisinin de aynı söruyu dedesine sormuş (olduğunu 
awmsadı. Dedesi bir an durmuştu sorusunu yamilamadan ön- 
ce, şu an kendisi gibi, Tuhaf bir huzursuzluk duymuştu, oğlu- 

nun eliyle göstermiş olduğu güneşe bakarken. Dedem nasıl va: 

nıt vermişti bana diye düşünmüştü. Anımsayamamıştı. 

“- Bu güneş şimdi burda değil! Başka dünyalarda, Hem bak ne 

güzel resimler var şu diğer sayfada... 

Oğlunun soru sormasını önlemişti bir bakıma. Ama uzun süre 

cek bir iç huzursuzluğun başlarigıcı olmuştu bu. Belki daha 

sonra oğlu da bu burukluğu tadacaktı. ” 



Çatalı bıraktı elinden. Bir bardak su daha içti. Bardaklaki su 

ja dikti gözlerini. 

Elindeki içki bardağına dikmişti gözlerini bir dost toplanlısın- 

da. Oğlunun karşısındaki o iç huzursuzluğu yine başlamıştı, Gü- 

neşe diye kaldırmıştı bardağını. O an davetlilerden bazılarının 

durgunlaştıklarını sezmişti. Hepsi değişik bir ürperti hisset- 

mişlerdi içkilerini içerlerken, Kendisi de. Oysa tam anlamıyla 

isteyerek yapilmiş bir davraniş değildi bu. Usuna öyle gelmiş: 

ti. Sanki konuşmak, güreşi bir tanıyanla tanışmaktı isteği. 

Genç bir bayan, 

-- Güneşe bir gereksinmemiz yok ki, bu kadar duygulanmak 

neden ? diye sormuştu. 

Hiç kimse konuşma arzusu duymamiştı. Belki de ona öyle gel 

mişti, Oysa konuşmak istiyordu kendisi, 

— Bu kahredici mağarada herşeyimiz tamam, tüm gereksinme 

lerimiz en mükemmel şekilde karşılanmakta... Doğru... 

— Evet ama, siz bugünkü insanlığın yaşamı için en elverişli 

koşullara sahip bu dev binasal : kentlere mağara mı diyorsu 

nuz ? Butamamen haksızlık değil mi ? | | 

Evet, belki de haksızlıktı (o Bugünkü toplumun yaşamı insan- 

ık onuruna yakışır bir düzeydeydi. Bilim bunu sağlamıştı. Pe: 

ki ne istiyordu daha. Bilmeliydi. Bu sorunu çözmeliydi. Konuş- 

ması gerekliydi bilmek için. 

— Özgür olmak için güneşi görmek gerekmez dostum! 

Başını çevirdiğinde, masmavi gözlerle gülümseyen orta yaşı 

bir adam görmüştü solunda. Gözleri he çok parlak diye düşüm 

müştü, Mavi gözlü adam elindeki bardağını dudaklarıma götürüp 

sakince içmeye devam etmişti. İçkiyi içmiyor, sanki boğazından 

boşaltıyor gibiydi. Gülümseyişi de hiç eksilmemişti, 

— Özgür olmak için gün$şi köşul olarak, öne sürmüyorum ki. 

Bu bir şeydir... Özlem... 

— Bu insânlığın tarihi süreç içinde geçirdiği uzun acılar dolu 

gelişimini yadsımaktır. 

Yine o bâyandı. Körkuiç bir saldıriya geçecekmiş gibi yüzü ge- 

rilmişti, Gözlerinin üzerine düşen bir tutam saçını, avını “gör. 

mesini engelliyormuş gibi, elleriyle geriye atarak, 
e. e 3 
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— Bu özlem insanlığın asıl özlemini söylemekten çok uzâklır. 

Bugünkü kutulu düzeni birtakım saçma özlemlerle yıkmaya hiç 
kimsenin hakkı yok. Yapılan savaşlar, çekilen acılar, milyon- 

larca ölü bügünkü düzenin bedeli. Bunu geriye götürmek yirmin- 

ci yüzyılın ilkelliğini bir daha yaşamak demektir. Oysa obunâ 

hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Kadının suçlamaları bütün umudunu kırmıştı. Basit bir özlemin 

bü deni kiyasıya eleştirileceğini hesaba katmamıştı, 
.- Bügünkü kurulu düzeni yermek gibi bir düşüncem yok. Fa- 

kat iki yüzyil kadar önceki gibi birkaç katlı binalarda otur- 

mak, bugünkü yüz bin kişilik dev binalardan birinde oturmak- 

tan çok farklı olsa gerek. O günlerde herkesin bir güneşi vârdı, 

busün hiç kimsenin yok. 

— Klasik mülkiyet duygusu, 

Kadının yüzündeki anlam hiç değişmemişti., Sonra aynı tonla 

devam elmişii ! 

Siz klasik bir anlamda anaşistsiniz. 

Bu suçlamaya gülmüştü sadece. Mavi gözlü adama bakmıştı. 

Nedense o eski parlaklığı kaybolmuştu gözlerinin. Gülümseme- 
si, kadınn da gülümsemesine neden olmuştu, (o Kızgıhlığımızı 

düzenle; ebilöcek kadar sinirlerimize hâkimiz artık, diye düşün- 

mekten kendini alamamıştı. Kadın gülümsemesine devâm ederek, 
— Yirminei yüzyılın toplumcuları bugünkü düzehi hazirlarken, 

bugünün tep'limculari onların mirasını yadsimak yolunu seçiyor. 

lar nedense, demüşli, 

Carson çayını masaya biraklığında, bu Dir özlemdi, diye dü- 

şündü. Klasik bir anaşistin mi, yoksa doğal bir özlem mi? Bu 
konuyu artık hiç kimseyle konuşmalışlı şimdiye değin. Yemek- 
teri sonra çay gerçeklen iyi oluyordu. Çayını bitirip dışarı çık- 

ti. Ciğerlerine tertemiz havayı çekti. 

— Biz gerçekten bize bırakılan mirası yemekle meşgul asalak- 

lardan başkâ bir şey değiliz, diye murıldandı. 

Yerler ıslaktı, Yerdeki ıslaklığı ayaklarında hissediyormuş gi 

biydi. Oysa bu dev binanın yaşı kadar süre hiç yağmur yağma- 

miştİ, Lİ 

iğ 
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Altı Milyonluk 
TANIK (Eyewitness To Murder) 

! 

Dizinin bu bölümünün özeti şöyle : Söndüsky adlı ünlü bir sâv- 

cı günün birinde ilginç bir şantaj davasını üzerine alır. Ne Vvar- 

ki savcı olayı aydınlatmak için kurcaladıkça kimliği bilinme: 

yen kişilerce tehdit edilir ve öldürülmek istenir. Ancak sülkast 

ade in ye rig" 
#2... Tel 

a a ANA A rn 
etmeler ort dr 

sonucu savci yerine yanında bulunan yardımcısı ölür, Öldür 

mı olayına Steve Austin de tanık olmuş, hatta biyonik gözüyle 

katili de görüp tanımıştır. Oysa olayın geçtiği anda bir TV 

programına Çikan katilin ikiz kardeşi Steve'in tanıklığını süya 

düşürür, İsveçli Alf Kjellinin yönettiği bu bölümün belki de 

en ilginç yönü 2001 Uzay Yolu Macerası filminden tanıdığımız 

Gary Lockwosd'un. Konuk sanatçı olarak ikiz katilleri canlan- 

dırmasıydı. Öte yandan kişisel durumu ve yetenekleri devlet 

sırmı olarak nitelendirilen bionik adamın uluorta saatte Gü km 

hızla koşması ve taksi kapılarını parçalaması dizi içinde yeni 

bir tutarsızlık özneğiydi. 
ATHENA I İLE UZAYDA YOLCULUK (The Rescue of Athena 

One) 
Daha önceleri Uzay Yolu dizisi için senatyolar. hazırlayan D. 

Ç. Fontana. bu kez Altı Milyonluk Adam için yazdığı bir senaryo 

ile bir bilim - kurgu dizisinin nasıl olması gerektiğini bize anım- 

satmış oldu, O kadar ki bu serüven, dizinin şimdiye dek izledi- 

#imiz en doyurucu bölümü olmakla kalmadı, gazetelerin <biyo- 

nik adam asıl işinde» diye manşet atarak gerçeği ve özleneni | 

yansıtmalarına da neden oldu. Bölümün könüsu kısaca şöyle : | 

Uzay Merkezi tarafından uzaya bir kadıri astronotun gönderil- 

mesine karar verilir. Merkez astronotun hazirlanmasında yar- i 

dımcılık görevini Steve Austin'e verir, Görevi isteksizce yerine 

getiren Steve, daha sonrâ kadın astronot uzayda kaza geçirince 

bir kez daha yardıma koşmak zorunda kalır. Ancak bu kez 

olaylar. tersine gelişir ve sonunda biyonik adamı kurtaran ka- 

dın astronot olur. Bu arada astronot Binbaşı Kelly olarak izle- 

diğimiz oyuncu F'arâh Fawcett'in biyonik adamı (canlandıran 

Les Majors'un gerçek yaşamda karısı olduğunu ve karı koca 

sanatçıların dizinin başka bölümlerinde de birlikte görünebile- 

 esklerini okuyucularımıza animsatalım. 

YAP 5, BARİ Şİ Ye SEL, 

KA EE Yİ İİ e Pe allel MASADA? a Elele Bl. MALE 

ys va erer er keepel za yk enin asya olar e Dü 9EE) ya EE 
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SİNEMADA BİLİM - KURGU 
KAPTAN NEMO (Captain Nemo and The Underwater City) 
Yönetmm ; James Hili/Oyuncular : Robert Ryan, Chuck Con- 
mors/Senaryo : Pip & Jane Baker, R. Wright Campbeli/Görüntü : 
Alan Hume/Yardımcı yönetmen : Ted Lewis/MGM yapımı/renk- 
1171068. 

İngiliz. yönetmen James Hillin bu filmi adından da anlaşılacağı 
üzüre Jules Verne'in Döniz Altında 20.000 Fersah adlı Tomahın- 
dan esinlenmiş. 1973'de 64 yaşında ölen ünlü Amerikalı sinema 
oyuncusu Robert Ryan Kaptan Nemo'yu canlandırıyor. Sanat ya- 
şamı buyunca çevirdiği bü tek bilim - kurgu filminde Ryan olduk- 
ça başarılı, Öle yandan Nemo'nun yardimdısı Joab'ı canlanâr 
ran İngi'iz oyuncu John Türner'in sinemaya geçişi ise on yil önce 
sine, bir diğer b-k filmi «Behemoth The Sea Monster» (Deniz 
Canavarı Behemoth)' a dayaniyor, 
Bu filimde de Nemo ve yardımcısı ES adını verdikleri 
suallı kentini canavar Mobula'dan korumaya çalışırken izliyorüz. 
Önceleri zararsız bir deniz yaratığı olan Mobula'nın kent kuru- 
İurken ortaya çıkan aşınım etkisi altında devleşip canavarlaştı- 
ğı anlatılıyor. Buna göre Mobula, çevresini kirleten ve doğaya 
karşı gelen insanoğlunun yarattığı bir başka «Frankenştayn> ya- 
ni b-k filimletinde çok rastlanılan bir uyarı simgesidir. 
Nemo'nun oksijen aygıtının yan ürünü altınlarla dolup taşan 
kendi kendine yeterli sualtı kenti Templemer'de ütopya yanlısı 
ve karşılı düşüncelerin çalışmasını izlemek son derece ilginç. 
Salt bu nedenle de olsa, görülmeye değer bir filim, Ayrıca Olga 
Lohmannın hazırladığı gözalıcı şık kostümler ve Bill Andrews'in 
yarattığı Nemo'nun denizaltısı Nautilus (kapak resmi), sualtı 
kenti Templemer gibi kolay kolay unutulamayacak görüntülerin 
de films bir başka renk kattığım söylemek gerek, 

Sayn okurlarımız. der gi hakkındaki düşünce ve eleşliri. | 
lerinizi, yatırdığınız PTT çeklerinin Oarka yüzeyindeki 
<göndezicinin alıcıya. yazacağı not» bölümüne yazabilirsi- 
niz. Dergide çikan yazılarla ilgili görüşleriniz bize yol 

© gösterecektir. 
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ALTI MİLYONLUK ADAM 
MR, WELLS KAÇIRILIYOR (Mr, Wells Is Missing) 

TRT Televizyonunun basına önceden «Afrika'da bir Macerâş âdı 
altında tarıttığı bölüm son anda değiştirilip yerine dizinin bu 

6ö'ümü konmuş. Bu yetmiyormuş' gibi yâyin akşamı bâzı sömt- 

lerde elektrikler de kesilinde ektanda neyi gösterildiği bir bik 

misce olup çıkmıştı. Ancak izlöyebilenlerin anlattiklarından bu 

bölümün diğetlerinden pek ayrıcalığı olmadığı anlâşilıyar. 

ATEŞ BÖCEĞİ HAREKÂTI (Operation Firefiy) 
Yönetmenliğini Reza Badiyinin yapmış olduğu bu bölümde bio- 

nik âdam yine casuslar ve silâh kaçakçılarıyla uğraşıyor. Hani 

dizide «Alu milyonluk adams» olamasanız bile sAltmış milyon- 

luk bir silâh kaçakçısış olabilirsiniz denmek isteniyor sanki! Ko- 

nunun özeti şöyle: Lazer ışını kaynağını çok etkili bir silâh ola- 

rak kullanma yöntemini geliştiren doktor Abbott bilinmeyen ki- 
şilerce Florida'nın içlerine kaçırılır. Bu kişiler doktora köndile- 
rinin hükümet âdına çalıştıklarını Söylerler ve bundan sonra 

doktorun çalışmalarını kendi yanlarında hükümet âdına sürdü. 

redeğini bölirtirler. Her Amerikan vatandaşı gibi hükümetine 

SONSUZ güveni (1) olan Dr. Abbott sonunda ikna olur ve çalış 

mâlar başlar. Olay Amerikan Gizli Servisi'ne ulaşınca Steve 

Austin doktoru bulmakla görevlendirilir. Bu arada bir ruhbilimi. 

si olan döktörun kızı Susan babası ile binlerce kilometre uzak- 
tan bağlantı kurmayı başarır ve bionik adamın babasini bulma: 
sında yardımcı olur, Steve Austin'in kaba kuvvet ve teknik bil 
giden sonra telepatiye de başvurması ilgi çekici. Öte yandan 
olayı telepati yerine ruh çağırma diye nitelendiren 'TRT cileri- 

miz bu bölümü hem ilginç, hem de gülünç kılmış oldular, sağ- 

olsunlar! 

AFRİKA'DA BİR MACERA (Little Orphan Airglahe) 
Yönetmenliğini yine Reza Badiyi'nin yaptığı bu bölüm, «Göre- 
vimiz Tehlikeş dizisi başoyuncularından zenci Greg Morris'i ko- 

nuk sanatçı olârak ekrana getiriyor. «âltı Milyonluk Adams'ın 

«Görevimiz Tehlikeş dizisinin devamı olduğuna gelin de inan- 

mayın şimdi! Adamlar kadroyu bile yeniden kurmaya başladı- 

lar baksanıza. p 
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